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S A T U R S  

 

Punkts Studiju programmas, apakšprogrammas, specializācijas, profila nosaukums 

1.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija  Instrumentālā 

mūzika, taustiņinstrumentu spēles profili Klavierspēle, Ērģeļspēle, Akordeona spēle 

2.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija  Instrumentālā 

mūzika, profils Klavierpavadījums 

3.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija  Instrumentālā 

mūzika, profils Klavieru duets 

4.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija  Instrumentālā 

mūzika, stīgu instrumentu spēles profili Vijoļspēle, Alta spēle, Čella spēle, 

Kontrabasa spēle, Arfas spēle, Kokles spēle 

5.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija  Instrumentālā 

mūzika, stīgu instrumentu spēles profils Stīgu kvartets 

6.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija  Instrumentālā 

mūzika,  pūšaminstrumentu spēles profili  un profils Sitaminstrumentu spēle 

7.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija  Instrumentālā 

mūzika,  taustiņinstrumentu, stīgu instrumentu,  pūšaminstrumentu spēles profils 

Kameransamblis (kameransambļi ar klavierēm, akordeonu vai arfu) 

8.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija  Instrumentālā 

mūzika,  profils Džeza mūzika (Klavierspēle/ Akordeona spēle/ 

Stīgu instrumentu spēle/ Pūšaminstrumentu spēle) 

9.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija  Instrumentālā 

mūzika,  profils Džeza mūzika (Sitaminstrumentu spēle) 

10.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija  Instrumentālā 

mūzika,  profils  Senā mūzika 

11.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija  Vokālā mūzika, 

profils  Operdziedāšana 

12.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija  Vokālā mūzika, 

profils  Kamerdziedāšana 

13.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija  Vokālā mūzika, 

profils  Senā mūzika 

14.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija  Vokālā mūzika, 

profils  Džeza v o k ā l ā  mūzika 

15.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija Diriģēšana, 

profils  Kora diriģēšana 

16.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija Diriģēšana, 

profils  Simfoniskā orķestra diriģēšana 

17.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija Diriģēšana, 

profils  Pūtēju orķestra diriģēšana 

18.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija Kompozīcija 

19.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija Mūzika un 

izglītība, profils  Mūzikas mācība 

20.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija Mūzika un 

izglītība, profils  Instrumenta spēles mācība 

21.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Mūzika, specializācija  Skaņu režija 

22.  Mūzika un skatuves māksla, apakšprogramma Horeogrāfija 

23.  Akadēmiskā maģistra studiju programma Mūzika 

 

  



1. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas  Instrumentālā mūzika, taustiņinstrumentu spēles profilu Klavierspēle, 

Ērģeļspēle, Akordeona spēle reflektantu iestājpārbaudījumi: 

 

1.1. Instrumenta spēle – klavierspēle/ ērģeļspēle/ akordeona spēle: 

Prasības: jāatskaņo brīvas izvēles programma. Programmas prasības atbilst profesionālās 

bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika diplomeksāmena instrumenta spēles 

programmas prasībām, hronometrāža no 50 līdz 60 min. 

piezīme: Klavierspēles un Akordeona spēles profilu reflektantiem programma jāatskaņo no 

galvas. 

1.2. Kolokvijs: 
Reflektants demonstrē zināšanas par specialitāti, kuru ir izvēlējies apgūt: 

 visi reflektanti pēc savas izvēles apliecina zināšanas par vienu no pārbaudījumā 

atskaņotajiem skaņdarbiem: 

- ieskats komponista daiļradē; 

- skaņdarba satura atklāsmes raksturīgākie mūzikas izteiksmes līdzekļi; 

 iepazīstina ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu un prezentē zināšanas par tajā skarto 

jautājumu loku. 

 atbild uz kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas numuri tiks iestrādāti biļetēs. Biļeti 

reflektants izlozē. 

1.2.1. Jautājumi klavierspēlē: 

1) Studiju mērķi un studiju nozīme izvēlētajā specialitātē 

2) Izcilākie pianisti Latvijā, pasaulē, viņu sasniegumi 

3) Dažādu laikmetu komponisti un nozīmīgākie klavieru žanra skaņdarbi 

4) Nozīmīgākie latviešu komponistu skaņdarbi klavierēm 

5) Nozīmīgākie baroka laikmeta klavierdarbi 

6) Vīnes klasiķu klavierdarbi 

7) Nozīmīgākie romantisma laikmeta klavierdarbi (Rietumeiropa) 

8) 19.gs.otrās puses un 20.gs.pirmās puses krievu komponistu klavierdarbi 

9) Franču komponistu klaviermūzika 

10) Nozīmīgākā 20.gs. otrās puses un 21.gs. komponistu klaviermūzika 

 

1.2.2. Jautājumi ērģeļspēlē: 

                1) Studiju mērķi un studiju nozīme izvēlētajā specialitātē 

         2) Latviešu ērģeļmūzika – komponisti, viņu skaņdarbi 

         3) Latvijas ērģeļu skola, tās sasniegumi, ērģelnieki, pedagogi 

         4) Dažādu laikmetu ērģeļmūzika, komponisti, viņu nozīmīgākie skaņdarbi 

 

1.2.3. Jautājumi akordeona spēlē: 

  1) Akordeona atskaņotājmākslas attīstība 

  2) Inovācijas akordeona spēlē F.Lipsa darbībā. 

            3) M.Elegarda nozīme akordeona oriģinālā repertuāra veidošanā  

                   Rietumeiropā 

            4) Tango.  A.Pjacollas īpaša nozīme akordeona repertuāra izveidē 

 5) Nozīmīgākie ārzemju akordeona mūzikas komponisti. 

   

 

 

 

 

 

 



2. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas  Instrumentālā mūzika, profila Klavierpavadījums  reflektantu 

iestājpārbaudījumi: 

 

2.1. Klavierpavadījums: 

Prasības: 

 izvērsta ārija, komponistu F.Šūberta, R.Šūmaņa, J.Brāmsa, R.Štrausa vai H.Volfa 

solodziesma; latviešu komponista solodziesma, 

 instrumentāls koncerts (viena vai divas daļas) un cita laikmeta un stila miniatūra. 

Kopējā hronometrāža 30 minūtes 

Programmas prasības atbilst profesionālās bakalaura studiju programmas 

Instrumentālā mūzika studiju kursa Klavierpavadījums apguves noslēguma līmenim. 

piezīme: pārbaudījumi ar atskaņotājmāksliniekiem jānodrošina pašiem reflektantiem. 

2.2. Kolokvijs: 
Praktiskās daļas prasības: 

 lasīšana no lapas un patstāvīga dziesmas vai instrumentāla skaņdarba iestudēšana ar 

dziedātāju vai instrumentālistu (60 minūšu laikā)  un atskaņošana, 

 divu dažādu laikmetu un stilu solo skaņdarbu atskaņošana (no galvas, hronometrāža 10 

minūtes), 

 

Teorētiskās daļas prasības: 

 visi reflektanti pēc savas izvēles apliecina zināšanas par vienu no pārbaudījumā 

atskaņotajiem skaņdarbiem: 

- ieskats komponista daiļradē; 

- skaņdarba satura atklāsmes raksturīgākie mūzikas izteiksmes līdzekļi; 

 iepazīstina ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu un prezentē zināšanas par tajā skarto 

jautājumu loku; 

 atbild uz kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas numuri tiks iestrādāti biļetēs. Biļeti 

reflektants izlozē. 

 

Kolokvija jautājumi  

1) Franča Šūberta, Roberta Šūmaņa, Johannesa Brāmsa un Gustava Mālera dziesmas un 

vokālie cikli 

2) Pētera Čaikovska, Sergeja Rahmaņinova un Modesta Musorgska romances un vokālie 

cikli 

3) Franču komponistu Gabriela Forē, Kloda Debisī un Fransisa Pulenka dziesmas un vokālie 

cikli 

4) Latviešu komponistu vokālā kamermūzika 

5) Mūsdienu komponistu vokālā kamermūzika  

 

  



3. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas Instrumentālā mūzika, profila Klavieru duets reflektantu 

iestājpārbaudījumi 

Pretendēt uzņemšanai Klavieru dueta profilā var: 

 pilns klavieru dueta sastāvs; 

 viens klavieru dueta dalībnieks (reflektants klavieru dueta pilnu sastāvu 

pārbaudījumos un studiju procesā nodrošina pats). 

 

3.1. Klavieru duets: 

Prasības: 

 J.S. Baha, J.K. Baha, K.F.E. Baha, V.A. Mocarta, L. van Bēthovena vai F.Šūberta 

izvērsts skaņdarbs vai tā daļas, 

(hronometrāža 10 minūtes) 

 divi dažādu stilu skaņdarbi (vai to daļas) pēc brīvas izvēles. 

Kopējā hronometrāža 30 minūtes. 

 

3.2. Kolokvijs: 

 visi reflektanti pēc savas izvēles apliecina zināšanas par vienu no pārbaudījumā 

atskaņotajiem skaņdarbiem: 

- ieskats komponista daiļradē; 

- skaņdarba satura atklāsmes raksturīgākie mūzikas izteiksmes līdzekļi; 

 iepazīstina ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu un prezentē zināšanas par tajā skarto 

jautājumu loku; 

 atbild uz kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas numuri tiks iestrādāti biļetēs. Biļeti 

reflektants  izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

1) Jozefa Haidna, Volfganga Amadeja Mocarta un Ludviga van Bēthovena klavieru dueti 

2) Franča Šūberta, Roberta Šūmaņa un Johannesa Brāmsa klavieru dueti 

3) Franču komponistu Kloda Debisī, Morisa Ravela un Fransisa Pulenka klavieru dueti 

4) Krievu komponistu klavieru dueti 

5) Latviešu komponistu klavieru dueti 

 

4. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas Instrumentālā mūzika, stīgu instrumentu spēles profilu Vijoļspēle, Alta 

spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle, Arfas spēle, Kokles spēle/Ģitāras spēle   

reflektantu iestājpārbaudījumi: 

 

4.1. Instrumenta spēle - Vijoļpēle/ Alta spēle/ Čella spēle/ Kontrabasa spēle/ 

Kokles spēle/ Arfas spēle/ Ģitāras spēle: 

Prasības: jāatskaņo brīvas izvēles programma no galvas. Programmas prasības atbilst profesionālās 

bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika diplomeksāmena instrumenta spēles programmas 

prasībām, hronometrāža no 50 līdz 60 min. 

Programmas obligāti jāiekļauj: 

 profila Vijoļspēle reflektantiem: V.A. Mocarta Sonāte (izņemot sonāti mi 

minorā KV 304) vai L. van Bēthovena Sonāte, 

 profila Alta spēle reflektantiem: romantiskā sonāte, 

 profilu Čella spēle, Kontrabasa spēle un Arfas spēle reflektantiem: baroka vai 

klasiskā sonāte. 

  



4.2. Kolokvijs: 

 visi reflektanti pēc savas izvēles apliecina zināšanas par vienu no pārbaudījumā 

atskaņotajiem skaņdarbiem: 

- ieskats komponista daiļradē; 

- skaņdarba satura atklāsmes raksturīgākie mūzikas izteiksmes līdzekļi; 

 iepazīstina ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu un prezentē zināšanas par tajā skarto 

jautājumu loku; 

 atbild uz kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas numuri tiks iestrādāti biļetēs. Biļeti 

reflektants izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

1) J.S. Baha skaņdarbi (izvēlētās specializācijas instrumentam) 

2) Sava instrumenta spēles ievērojamākie atskaņotājmākslinieki Latvijā un pasaulē 

3) Profesionālie kolektīvi Rīgā un Latvijā 

4) Sava instrumenta nozīmīgākais repertuārs 

5) Nozīmīgākie kultūras un mākslas notikumi Latvijā 

6) JVLMA nozīme Latvijas mūzikas dzīvē, JVLMA vēstures  fakti 

7) Starptautiskie konkursi stīdziniekiem Latvijā un pasaulē 

8) Maģistrantūras studiju izvēles motivācija. 
 

5. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas Instrumentālā mūzika, stīgu instrumentu spēles profila Stīgu kvartets 

reflektantu iestājpārbaudījumi: 

Pretendēt uzņemšanai Stīgu kvarteta profilā var: 

 pilns stīgu kvarteta sastāvs, 

 viens vai vairāki stīgu kvarteta dalībnieki (reflektanti stīgu kvarteta pilnu sastāvu 

pārbaudījumos un studiju procesā nodrošina paši). 

5.1. Instrumenta spēle /Vijoļspēle vai Alta spēle, vai Čella spēle/ un stīgu kvartets: 

Prasības: 

 jāatskaņo brīvas izvēles programma (drīkst atskaņot no notīm). Programmas prasības 

atbilst profesionālās bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika 

diplomeksāmena instrumenta spēles programmas prasībām, 

 jāatskaņo divas daļas no stīgu kvarteta. 
Programmas kopējā hronometrāža no 50 līdz 60 min. 

5.2. Kolokvijs: 

 visi reflektanti pēc savas izvēles apliecina zināšanas par vienu no 

pārbaudījumā atskaņotajiem skaņdarbiem: 

- ieskats komponista daiļradē; 

- skaņdarba satura atklāsmes raksturīgākie mūzikas izteiksmes līdzekļi; 

 iepazīstina ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu un prezentē zināšanas par 

tajā skarto jautājumu loku; 

 atbild uz kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas numuri tiks iestrādāti 

biļetēs. Biļeti reflektants izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

1) J.S. Baha skaņdarbi (izvēlētās specializācijas instrumentam) 

2) Sava instrumenta spēles ievērojamākie atskaņotājmākslinieki Latvijā un pasaulē 

3) Profesionālie kolektīvi Rīgā un Latvijā 

4) Sava instrumenta nozīmīgākais repertuārs 

5) Nozīmīgākie kultūras un mākslas notikumi Latvijā 

6) JVLMA nozīme Latvijas mūzikas dzīvē, JVLMA vēstures  fakti 

7) Starptautiskie konkursi stīdziniekiem Latvijā un pasaulē 

8) Maģistrantūras studiju izvēles motivācija. 

 

 



6. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas  Instrumentālā mūzika,  pūšaminstrumentu spēles profilu  un profila 

Sitaminstrumentu spēle reflektantu iestājpārbaudījumi: 

6.1. Instrumenta spēle – flautas spēle/ obojas spēle/ klarnetes spēle/ fagota spēle/ 

saksofona spēle/ trompetes spēle/ mežraga spēle / trombona spēle/ eifonija spēle/ 

tubas spēle/ sitaminstrumentu spēle/ pūšaminstrumentu/ sitaminstrumentu 

kameransamblis 

piezīme: Pūšaminstrumentu/ sitaminstrumentu kameransambļa profilā studējošie 

studiju procesā kameransambļa pilnu sastāvu nodrošina paši. 

Prasības: jāatskaņo brīvas izvēles programma. Programmas prasības atbilst profesionālās 

bakalaura studiju programmas Instrumentālā mūzika diplomeksāmena instrumenta spēles 

programmas prasībām, hronometrāža no 50 līdz 60 min. 

6.2. Kolokvijs: 

 visi reflektanti pēc savas izvēles apliecina zināšanas par vienu no 

pārbaudījumā atskaņotajiem skaņdarbiem: 

-   ieskats komponista daiļradē; 

-  skaņdarba satura atklāsmes raksturīgākie mūzikas izteiksmes līdzekļi; 

 iepazīstina ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu un prezentē zināšanas par 

tajā skarto jautājumu loku; 

 atbild uz kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas numuri tiks 

iestrādāti biļetēs. Biļeti reflektants  izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

1) Sava instrumenta spēles ievērojamākie atskaņotājmākslinieki  

2) Nesen apmeklēto kultūras notikumu apraksts 

3) Ievērojamākie orķestri un diriģenti Latvijā, to pēdējā laika aktivitātes un programmas 

4) Ievērojamākie orķestri un diriģenti pasaulē 

5) Sava instrumenta solo repertuārs 

6) Maģistrantūras studiju izvēles motivācija 

7) Pazīstamākie konkursi pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu specialitātēs 
 

7. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas  Instrumentālā mūzika,  taustiņinstrumentu, 

stīgu instrumentu,  pūšaminstrumentu spēles profila Kameransamblis  

(kameransambļi ar klavierēm, akordeonu vai arfu) reflektantu iestājpārbaudījumi: 

Pretendēt uzņemšanai Kameransambļa profilā var: 

 pilns kameransambļa sastāvs, 

 viens vai vairāki kameransambļa dalībnieki (reflektanti kameransambļa pilnu sastāvu 

pārbaudījumos un studiju procesā nodrošina paši). 

7.1. Kameransamblis: 

Prasības: 

 V.A. Mocarta, J.Haidna vai L. van Bēthovena izvērsta skaņdarba viena vai vairākas daļas (ja 

nav oriģināldarbu konkrētā ansambļa sastāvam, drīkst atskaņot arī J.S. Baha, J.K. Baha, K.F.E. 

Baha, J.N. Hummela, F. Kūlava, G. Doniceti un M.Klementi skaņdarbu pārlikumus), 

hronometrāža 10 minūtes; 

 divi dažādu stilu skaņdarbi (vai to daļas) pēc brīvas izvēles, 

(hronometrāža katram skaņdarbam – 10 minūtes). 

Kopējā hronometrāža 30 minūtes. 

Programmas prasības atbilst profesionālās bakalaura studiju programmas 

Instrumentālā mūzika studiju kursa Kameransamblis apguves noslēguma līmenim. 

7.2. Kolokvijs: 

   visi reflektanti pēc savas izvēles apliecina zināšanas par vienu no pārbaudījumā atskaņotajiem 

skaņdarbiem: 

-   ieskats komponista daiļradē; 

-  skaņdarba satura atklāsmes raksturīgākie mūzikas izteiksmes līdzekļi; 



   iepazīstina ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu un prezentē zināšanas par tajā skarto jautājumu loku; 

   atbild uz kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas numuri tiks iestrādāti biļetēs. Biļeti reflektants  

izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

1) Vīnes klasiķu Jozefa Haidna, Volfganga Amadeja Mocarta un Ludviga van Bēthovena 

kamermūzika 

2) Franča Šūberta, Fēliksa Mendelszona, Roberta Šūmaņa un Johannesa Brāmsa kamermūzika 

3) Franču komponistu  kamermūzika  

4) Krievu komponistu kamermūzika 

5) Latviešu komponistu kamermūzika 
 

8. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas  Instrumentālā mūzika,  profila Džeza mūzika (Klavierspēle/ Akordeona 

spēle/Stīgu instrumentu spēle/ Pūšaminstrumentu spēle) reflektantu iestājpārbaudījumi: 

8.1. Instrumenta spēle (Klavierspēle/ Akordeona spēle/ Stīgu instrumentu spēle/ 

Pūšaminstrumentu spēle): 

Prasības: 

8.1.1. jāatskaņo solo viens no uzskaitītajiem džeza skaņdarbiem pēc izvēles: 
Body And Soul (J. Green) 

Cherokee (R. Noble) 

Confirmation (C. Parker) 

Here Is That The Rainy Day (J. Van Heusen) 

In A Sentimental Mood (D. Ellington) 

Nardis (M. Davis) 

Oleo (S. Rollins) 

Softy As A Morning Sunrise (O. Hammerstein) 

The Days Of Wine And Roses (H. Mancini); 

8.1.2. jāatskaņo četri dažādu džeza stilu (swing, be-bop, fusion, funk, latin, 

ballad u.c.) skaņdarbi ar reflektanta personiski nodrošinātu ansambli (instrumentālo grupu). Katrā 

no atskaņotajiem skaņdarbiem jāiekļauj reflektanta atskaņota improvizācija (vismaz 3 formu 

garumā); 

             Kopējā hronometrāža 30 minūtes. 

 

8.2. Kolokvijs: visi reflektanti atbild uz diviem kolokvija jautājumiem, kuru satura 

kārtas numuri tiks iestrādāti biļetēs. Biļeti reflektants izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

1) Vispārējs pārskats par džeza mūzikas aktualitātēm pasaulē 

2) Džeza mūzikas aktualitātes Latvijā. 

3) Džeza mūzikas vēsture – īss pārskats. 

4) Iestājeksāmenā atskaņoto skaņdarbu autori un to daiļrade. 

5) Konkrētās specialitātes specifiskie aspekti džeza mūzikas kontekstā. 

6) Maģistra iespējamā darba tēma un ar to saistītie aspekti. 

Kolokvijā tiek vērtētas reflektantu zināšanas par savu specialitāti, atskaņojamo repertuāru, 

informētība par džeza mūzikas aktualitātēm un džeza mūziku kopumā, tās vēsturi, kā arī 

teorētiskās zināšanas un sagatavotība. Novērtējumā tiek ņemta vērā arī reflektantu attieksme 

pret izvēlēto specialitāti, kā arī pašmotivācija. 



9.   Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas  Instrumentālā mūzika,  profils Džeza mūzika (Sitaminstrumentu spēle) 

reflektantu iestājpārbaudījumi: 

9.1. Sitaminstrumentu spēle: 

Prasības: 

9.1.1. jāatskaņo četri dažādu džeza stilu (swing, be-bop, fusion, funk, latin, ballad 

u.c.) skaņdarbi ar reflektanta personiski nodrošinātu ansambli (instrumentālo 

grupu). Katrā no atskaņotajiem skaņdarbiem jāiekļauj reflektanta atskaņota 

improvizācija (vismaz 3 kvadrātu/ horusu garumā), 

9.1.2. tehnisko iemaņu un iespēju demonstrācija improvizācijā solo uz mazās 

bundziņas (Snare drum) 5 minūtes. 
 

Kopējā hronometrāža 30 minūtes. 
 

9.2. Kolokvijs: visi reflektanti atbild uz diviem kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas 

numuri tiks iestrādāti biļetēs. Biļeti reflektants  izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

1. Vispārējs pārskats par džeza mūzikas aktualitātēm pasaulē. 

2. Džeza mūzikas aktualitātes Latvijā. 

3. Džeza mūzikas vēsture - īss pārskats. 

4. Iestājeksāmenā atskaņoto skaņdarbu autori un to daiļrade. 

5. Konkrētās specialitātes specifiskie aspekti džeza mūzikas kontekstā. 

6. Iespējamā maģistra darba tēma un ar to saistītie aspekti. 

 

Kolokvijā tiek vērtētas reflektantu zināšanas par savu specialitāti, atskaņojamo repertuāru, 

informētība par džeza mūzikas aktualitātēm un džeza mūziku kopumā, tās vēsturi, kā arī 

teorētiskās zināšanas un sagatavotība. Novērtējumā tiek ņemta vērā arī reflektantu attieksme 

pret izvēlēto specialitāti, kā arī pašmotivācija. 

 

10.  Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas Instrumentālā mūzika,  profila Senā mūzika reflektantu 

iestājpārbaudījumi: 

10.1. Instrumenta spēle – klavesīna spēle/ ērģeļu spēle/ stīgu instrumentu spēle/ 

pūšaminstrumentu spēle: 

Prasības: 

10.1.1. jāatskaņo 17.gs komponista skaņdarbs solo vai ar pavadījumu; 

10.1.2. jāatskaņo 18.gs pirmās puses franču vai vācu, vai itāļu komponista ciklisks 

skaņdarbs solo vai ar pavadījumu. 

Kopējā hronometrāža līdz 30 minūtēm 

Reflektantu rīcībā iestājpārbaudījuma satura atskaņojumam (vai pavadījumam vēsturiskajiem 

instrumentiem ar reflektanta personiski nodrošinātu ansambli) tiek nodrošināts koncertmeistars 

(klavesīns un ērģeļpozitīvs, kamertoņa augstums a=415’, Valoti temperācija). 

10.2. Kolokvijs: 

 visi reflektanti pēc savas izvēles apliecina zināšanas par pārbaudījumā 

atskaņotajiem skaņdarbiem: 

- ieskats komponista daiļradē; 

- skaņdarba satura atklāsmes raksturīgākie mūzikas izteiksmes līdzekļi; 

 iepazīstina ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu un prezentē zināšanas par 

tajā skarto jautājumu loku; 

 atbild uz kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas numuri tiks iestrādāti 

biļetēs. Biļeti reflektants  izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

1) Mūzikas dzīves norises Rīgā un Kurzemes hercogistē (1650-1795). 

2) 17.gs.  un 18.gs. ievērojamas vēsturiskas personības un norises pasaules mūzikas dzīvē   gan 

kopumā, gan reflektanta specialitātē.  



3) Vēsturiski informētas muzicēšanas prakse – atšķirības, izveide,  

ievērojamākie interpreti pasaules un Latvijas mūzikas kontekstā. 

4) Vēsturiski informētas muzicēšanas prakses galvenie pamatnosacījumi un robežšķirtnes. 

Kopējais un atšķirīgais franču un itāļu baroka mūzikas stila izpildījuma specifikai.  

 

11. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas Vokālā mūzika, profila Operdziedāšana reflektantu iestājpārbaudījumi: 

11.1. Akadēmiskā dziedāšana: 
Prasības: programmā jāietver trīs dažādu stilu ārijas. Programma jādzied no galvas klavieru 

pavadījumā. 

11.2. Kolokvijs: 

 visi reflektanti pēc savas izvēles apliecina zināšanas par pārbaudījumā 

atskaņotajiem skaņdarbiem: 

- ieskats komponista un dzejas autora daiļradē; 

- skaņdarba satura atklāsmes raksturīgākie mūzikas izteiksmes līdzekļi; 

 iepazīstina ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu un prezentē zināšanas par 

tajā skarto jautājumu loku; 

 atbild uz kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas numuri tiks iestrādāti 

biļetēs. Biļeti reflektants  izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

        1) Pasaules vadošie operteātri. To aktualitātes (izrādes, koncerti, izcilas personības) 

        2) Latviešu vadošie operdziedātāji/kamerdziedātāji no 20.gs. sākuma (P.Jurjāna dibinātā 

Latvju opera) līdz mūsdienām 

        3) Nosaukt pēdējo gadu operas uzvedumus LNO/Kamermūzikas koncertus, vienu no tiem 

raksturojot 

        4) Izcilākie 17., 18.gs. vokālās, vokāli instrumentālās, skatuves mūzikas komponisti un viņu 

nozīmīgākie skaņdarbi 

        5) Izcilākie 19.gs. vokālās, vokāli instrumentālās, skatuves mūzikas komponisti un viņu 

nozīmīgākie skaņdarbi 

        6) Izcilākie 20., 21.gs. vokālās, vokāli instrumentālās, skatuves mūzikas komponisti un viņu 

nozīmīgākie skaņdarbi 

 

12. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas Vokālā mūzika, profila Kamerdziedāšana reflektantu iestājpārbaudījumi: 

12.1. Akadēmiskā dziedāšana: 
Prasības: programmā jāietver četras romances (vēlams – daļa no vokālā cikla). Programma 

jādzied no galvas klavieru vai klavesīna pavadījumā. 

 

12.2. Kolokvijs: 

 visi reflektanti pēc savas izvēles apliecina zināšanas par pārbaudījumā 

atskaņotajiem skaņdarbiem: 

-   ieskats komponista un dzejas autora daiļradē; 

-  skaņdarba satura atklāsmes raksturīgākie mūzikas izteiksmes līdzekļi; 

 iepazīstina ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu un prezentē zināšanas par 

tajā skarto jautājumu loku; 

 atbild uz kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas numuri tiks iestrādāti 

biļetēs. Biļeti reflektants  izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

        1) Pasaules vadošie operteātri. To aktualitātes (izrādes, koncerti, izcilas personības) 

        2) Latviešu vadošie operdziedātāji/kamerdziedātāji no 20.gs. sākuma (P.Jurjāna dibinātā 

Latvju opera) līdz mūsdienām 

        3) Nosaukt pēdējo gadu operas uzvedumus LNO/Kamermūzikas koncertus, vienu no tiem 

raksturojot 



        4)  Izcilākie 17., 18.gs. vokālās, vokāli instrumentālās, skatuves mūzikas komponisti un 

viņu nozīmīgākie skaņdarbi 

        5)  Izcilākie 19.gs. vokālās, vokāli instrumentālās, skatuves mūzikas komponisti un viņu 

nozīmīgākie skaņdarbi 

        6) Izcilākie 20., 21.gs. vokālās, vokāli instrumentālās, skatuves mūzikas komponisti un 

viņu nozīmīgākie skaņdarbi 

 

 

13. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas Vokālā mūzika, profila Senā mūzika reflektantu iestājpārbaudījumi: 

 

13.1. Senās mūzikas dziedāšana: 
Prasības: 

13.1.1. jādzied 16.-17.gs komponista skaņdarbs  

13.1.2. jādzied 18.gs pirmās puses franču komponista skaņdarbs  

13.1.3. jādzied 18.gs pirmās puses vācu vai itāļu komponista skaņdarbs  

          Kopējā hronometrāža 30 minūtes. 

Reflektantu rīcībā iestājpārbaudījuma satura atskaņojumam (vai pavadījumam vēsturiskajiem 

instrumentiem ar reflektanta personiski nodrošinātu ansambli) tiek nodrošināts koncertmeistars 

(klavesīns un ērģeļpozitīvs, kamertoņa augstums a=415’, Valoti temperācija). 

 

13.2. Kolokvijs: 
visi reflektanti pēc savas izvēles apliecina zināšanas par pārbaudījumā: 

  atskaņotajiem skaņdarbiem: 

-   ieskats komponista daiļradē; 

-  skaņdarba satura atklāsmes raksturīgākie mūzikas izteiksmes līdzekļi; 

 iepazīstina ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu un prezentē zināšanas par  tajā skarto 

jautājumu loku; 

 atbild uz kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas numuri tiks 

iestrādāti biļetēs. Biļeti reflektants izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

1) Mūzikas dzīves norises Rīgā un Kurzemes hercogistē (1650-1795). 

2) 17.gs. un 18.gs. ievērojamas vēsturiskas personības un norises pasaules mūzikas dzīvē gan 

kopumā, gan reflektanta specialitātē.  

3) Vēsturiski informētas muzicēšanas prakse – atšķirības, izveide, ievērojamākie  interpreti 

pasaules un Latvijas mūzikas kontekstā. 

4) Vēsturiski informētas muzicēšanas prakses galvenie pamatnosacījumi un robežšķirtnes. 

Kopējais un atšķirīgais franču un itāļu baroka mūzikas stila izpildījuma specifikai.  

  



 

14. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas Vokālā mūzika, profila Džeza mūzika reflektantu iestājpārbaudījumi:  

14.1. Džeza mūzikas dziedāšana 

Prasības:  

14.1.1. jāizpilda viens no uzskaitītajiem džeza skaņdarbiem pēc izvēles:  

Body And Soul (J. Green)  

Boplicity (M.Davis) 

No More Blues (A.C.Jobim) 

Here Is That The Rainy Day (J. Van Heusen)  

In A Sentimental Mood (D. Ellington)  

There Will Never Be Another You (H.Warren) 

Wave (A.C.Jobim) 

Have You Met Miss Jones (R.Rodgers) 

The Days Of Wine And Roses (H. Mancini);  

14.1.2. jāizpilda četri dažādu džeza stilu (swing, be-bop, fusion, funk, latin, ballad u.c.) 

skaņdarbi ar reflektanta personiski nodrošinātu ansambli (instrumentālo grupu). Katrā no 

atskaņotajiem skaņdarbiem jāiekļauj reflektanta atskaņota improvizācija.  

Kopējā hronometrāža 30 minūtes.  

 

14.2.  Kolokvijs: visi reflektanti atbild uz diviem kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas 

numuri tiks iestrādāti biļetēs. Biļeti reflektants  izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

1. Vispārējs pārskats par džeza mūzikas aktualitātēm pasaulē. 

2. Džeza mūzikas aktualitātes  Latvijā. 

3. Džeza mūzikas vēsture - īss pārskats. 

4. Iestājeksāmenā atskaņoto skaņdarbu autori un to daiļrade. 

5. Konkrētās specialitātes specifiskie aspekti džeza mūzikas kontekstā. 

6. Iespējamā maģistra darba tēma un ar to saistītie aspekti. 

Kolokvijā tiek vērtētas reflektantu zināšanas par savu specialitāti, atskaņojamo repertuāru, 

informētība par džeza mūzikas aktualitātēm un džeza mūziku kopumā, tās vēsturi, kā arī 

teorētiskās zināšanas un sagatavotība. Novērtējumā tiek ņemta vērā arī reflektantu 

attieksme pret izvēlēto specialitāti, kā arī pašmotivācija. 
 

15. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas Diriģēšana, profila Kora diriģēšana reflektantu iestājpārbaudījumi: 

15.1. Diriģēšana: 
Prasības: jādiriģē no galvas klavieratskaņojumā brīvas izvēles izvērstas formas vokāli 

instrumentāls skaņdarbs. 

15.2. Kolokvijs: 

 visi reflektanti pēc savas izvēles apliecina zināšanas par pārbaudījumā 

atskaņotajiem skaņdarbiem: 

-   ieskats komponista daiļradē; 

-  skaņdarba satura atklāsmes raksturīgākie mūzikas izteiksmes līdzekļi; 

 iepazīstina ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu un prezentē zināšanas par 

tajā skarto jautājumu loku; 

 atbild uz kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas numuri tiks 

iestrādāti biļetēs. Biļeti reflektants izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

        1) Pasaules vadošie kori, diriģenti, repertuārs 

        2) Latvijas koru attīstība, vadošie kori diriģenti, repertuārs 

        3) 20.gs. kora mūzikas stilistikas tendences pasaulē 

        4) 21.gs. kora mūzika Latvijā un pasaulē 



16. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas Diriģēšana, profila Simfoniskā orķestra diriģēšana reflektantu 

iestājpārbaudījumi: 

16.1. Diriģēšana: 
Prasības: Jāiesniedz videoieraksts (VHS vai DVD formātā), kas sastāv no mēģinājuma procesa 

(min.-15 minūtes) un simfoniskā koncerta vai operas vai baleta izrādes (min.-30 minūtes). 

Ierakstā jābūt redzamam gan izpildītāju kolektīvam, gan diriģentam. Tāpat jābūt precīzi 

norādītam izpildītāju kolektīvam, izpildītajiem skaņdarbiem un to autoriem, kā arī ieraksta 

hronometrāžai. Ierakstam jābūt viengabalainam, nepārtrauktam un kvalitatīvam, kas veikts ne 

agrāk par 2012.gadu.  JVLMA nenodrošina reflektantus ar videoieraksta veikšanai 

nepieciešamo aparatūru. 

Iestājoties maģistrantūrā, priekšroka tiek dota reflektantiem ar regulāru orķestra diriģēšanas 

praksi, kuri maģistrantūras diriģēšanas eksāmenus var nodrošināt ar savu orķestri. 

16.2. Kolokvijs: 

 visi reflektanti pēc savas izvēles apliecina zināšanas par pārbaudījumā 

atskaņotajiem skaņdarbiem: 

-   ieskats komponista daiļradē; 

-  skaņdarba satura atklāsmes raksturīgākie mūzikas izteiksmes līdzekļi; 

 iepazīstina ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu un prezentē zināšanas par 

tajā skarto jautājumu loku; 

 atbild uz kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas numuri tiks iestrādāti 

biļetēs. Biļeti reflektants  izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

1) Vīnes klasicisms – tā pārstāvji, galvenie žanri, stila un interpretācijas īpatnības 

2) Romantisms  – tā pārstāvji, galvenie žanri, stila un interpretācijas īpatnības 

3) 20.gs. mūzikas stili  – to pārstāvji, galvenie žanri, stila un interpretācijas īpatnības 

4) Latviešu simfoniskā un opermūzika - to pārstāvji, galvenie žanri, stila un 

interpretācijas īpatnības 

 

17. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas Diriģēšana, profila Pūtēju orķestra diriģēšana reflektantu  

iestājpārbaudījumi: 

17.1. Diriģēšana: 
Prasības: Jāiesniedz video ieraksts (VHS vai DVD formātā), kas sastāv no mēģinājuma procesa 

(15 – 20  minūtes) un koncerta (15 – 20 minūtes). Ierakstā jābūt skaidri redzamam gan 

izpildītāju kolektīvam, gan diriģentam. Tāpat jābūt precīzi norādītam izpildītāju kolektīvam, 

izpildītajiem skaņdarbiem un to autoriem, kā arī ieraksta hronometrāžai. Ierakstam jābūt 

kvalitatīvam, kas veikts ne agrāk kā divus gadus pirms iestājpārbaudījuma. JVLMA 

nenodrošina reflektantus ar videoieraksta veikšanai nepieciešamo aparatūru. 

Iestājoties maģistrantūrā, priekšroka tiek dota reflektantiem ar regulāru orķestra diriģēšanas 

praksi, kuri maģistrantūras diriģēšanas eksāmenus var nodrošināt ar savu orķestri. 

17.2. Kolokvijs: 

 visi reflektanti pēc savas izvēles apliecina zināšanas par pārbaudījumā 

atskaņotajiem skaņdarbiem: 

-   ieskats komponista daiļradē; 

-  skaņdarba satura atklāsmes raksturīgākie mūzikas izteiksmes līdzekļi; 

 iepazīstina ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu un prezentē zināšanas par 

tajā skarto jautājumu loku; 

 atbild uz kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas numuri tiks iestrādāti 

biļetēs. Biļeti reflektants  izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

        1) Latvijas  pūtēju orķestri, diriģenti, repertuārs 

        2) Pūtēju orķestru attīstība Latvijā 

        3) Latvijas pūtēju orķestru diriģenti, viņu sasniegumi 



        4) 20.gs. pūtēju orķestra mūzika Latvijā, pasaulē – komponisti, galvenie žanri 

        5) 21.gs. pūtēju orķestra mūzika  Latvijā un pasaulē - komponisti, galvenie žanri, 

            stila un interpretācijas īpatnības 

 

18. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas Kompozīcija reflektantu iestājpārbaudījumi: 

18.1. Kompozīcija: 
Prasības: jāiesniedz dažādu žanru un formu (vēlams izvērstu formu) sacerēto kompozīciju 

partitūras (hronometrāža 30 – 40 minūtes), jādemonstrē sacerētās kompozīcijas skaņu ierakstā 

vai dzīvā atskaņojumā. 

18.2. Kolokvijs: 

 visi reflektanti iepazīstina ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu, prezentē 

zināšanas par tajā skarto jautājumu loku, formulē kompozīcijas studiju mērķus un 

nozīmi;  

 analizē 20.gs. komponista simfoniskās partitūras fragmentu (darba 

uzdevumu izlozē no pārbaudījuma komisijas sastādītā kompozīciju saraksta); 

 atbild uz kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas numuri tiks iestrādāti 

biļetēs. Biļeti reflektants izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

1) Latvijas mūzikas kultūras aktualitātes, arī starptautiskajā kontekstā 

2) Ievērojamākie mūsdienu ārzemju komponisti 

3) Kompozīciju tehniku daudzveidība mūsdienu mūzikā 

4) Latviešu komponistu jaundarbi un tajos izmantotās kompozīcijas tehnikas 

 

19. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas Mūzika un izglītība, profila  Mūzikas mācība reflektantu 

iestājpārbaudījumi: 

19.1. Pedagoģiskās un mākslinieciskās darbības kolokvijs: 

Prasības:  

 brīvi izvēlētas tematikas demonstrējums, izmantojot pedagoģiski metodiskās un 

profesionāli mākslinieciskās prasmes. Kopējā hronometrāža 25 – 30 minūtes. 

19.2. Kolokvijs: 

Prasības: 

 Pārbaudījumā Pedagoģiskās un mākslinieciskās darbības kolokvijs demonstrētā 

priekšnesuma analītiskais skatījums. 

 Reflektants prezentē izvēlētā pētījuma ideju un aktualitāti.  

Prezentācijas ilgums 7 – 10 min. Pēc prezentācijas komisijas jautājumi. 

 Reflektanta pedagoģiskās darbības „labās prakses” piemēra analīze. 

 Jautājumi par mūzikas pedagoģijas aktualitātēm un inovācijām. 
 

20. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas Mūzika un izglītība, profila  Instrumenta spēles mācība reflektantu 

iestājpārbaudījumi: 

20.1. Instrumenta spēle (programma jāatskaņo no galvas) 

Prasības: jāatskaņo brīvas izvēles programma. Programmas prasības atbilst profesionālās 

bakalaura studiju programmas Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs diplomeksāmena 

instrumenta spēles programmas prasībām, hronometrāža no 30 līdz 40 min. 

20.2. Kolokvijs par iecerēto maģistra darba tēmu 

Reflektants demonstrē zināšanas par specialitāti, kuru ir izvēlējies apgūt: 

 visi reflektanti pēc savas izvēles apliecina zināšanas par vienu no pārbaudījumā 

atskaņotajiem skaņdarbiem: 

-   ieskats komponista daiļradē; 



- skaņdarba satura atklāsmes raksturīgākie mūzikas izteiksmes līdzekļi; 

- skaņdarba iestudēšanas problēmas, to risināšana (metodika). 

 iepazīstina ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu un prezentē zināšanas par tajā skarto 

jautājumu loku. 

 

21. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Mūzika, 

specializācijas Skaņu režija reflektantu iestājpārbaudījumi: 

 21.1 Skaņu režija.  

Reflektanta mākslinieciski radošā (portfolio) darba prezentācija audiofailu wav vai aiff 

formātā, minimālā hronometrāža 45 min.:  

- profila skaņu ierakstu producēšana reflektantiem jāprezentē  skaņdarbu  ierakstus:  

vismaz viens ieraksts simfoniskajam orķestrim, viens kamermūzikas ieraksts, viens 

koncertieraksts. 

-  profila apskaņošana reflektantiem – ierakstu studijā un koncertos veiktie ieraksti jebkurā 

žanrā..  

       21.2 Kolokvijs 

- Analizēt  Skaņu režijas iestājpārbaudījumā prezentētā portfolio māksliniecisko un 

tehnoloģisko problemātiku; 

- izklāstīt iecerētā pētnieciskā darba tēmu un zināšanas par tajā skarto jautājumu loku; 

- atbild uz kolokvija jautājumiem:  

1) Vispārējs pārskats par mūzikas tehnoloģiju aktualitātēm pasaulē. 

2) Mikrofonu tehnikas un to pielietojumi dažādos mūzikas žanros 

 

22. Studiju programmas Mūzika un skatuves māksla, apakšprogrammas Horeogrāfija 

reflektantu iestājpārbaudījumi: 

22.1. Horeogrāfija: 
Prasības: 

 Jādemonstrē dažādu žanru un formu (vēlams izvērstu formu) paša sacerētas 

horeogrāfiskas kompozīcijas videoierakstu (kopējā hronometrāža – 1 stunda). Izvēlēto 

horeogrāfiju apraksti un videoieraksti DVD formātā iesniedzami reģistrējoties 

uzņemšanai kopā ar uzņemšanas dokumentiem, 

 Pārrunu gaitā reflektantam jādemonstrē izpratne par horeogrāfijas mākslas 

kompozīcijas pamatlikumiem, zināšanas par horeogrāfijas mākslas stiliem un žanriem, 

jāprot pamatot kompozīcijās izmantotie mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi. 

22.2. Kolokvijs: 

 visi reflektanti iepazīstina komisiju ar iecerētā pētnieciskā darba tēmu un prezentē 

zināšanas par tajā skarto jautājumu loku 

 atbild uz vienu no kolokvija jautājumiem, kuru satura kārtas numuri tiks iestrādāti 

biļetēs. Biļeti reflektants  izlozē. 

Kolokvija jautājumi 

1) Balets renesanses un baroka laikā 

2) Ž.Ž.Novēra reformu pamatprincipi. Baletmeistari, Ž.Ž.Novēra ideju turpinātāji 

3) Romantisms Rietumeiropas baletā 

4) Krievu klasiskās dejas skolas veidošanās. Balets Krievijā 19.gs. 2.pusē 

(izrādes, komponisti, baletmeistari, izpildītāji). Krievu klasiskās dejas skolas ietekme uz dejas 

mākslas attīstību pasaulē 

5) Krievu sezonas un S.Djagiļeva Krievu balets  (izrādes, komponisti, horeogrāfi, 

izpildītāji, scenogrāfi, mākslinieki) 

6) Baleta attīstības tendences 20.gadsimtā (izrādes, horeogrāfi, izpildītāji) 

7) Modernisma ietekme uz dejas mākslas attīstību 20.gadsimta sākumā. Pirmie modernās 

dejas horeogrāfi, izpildītāji un teorētiķi Eiropā un Amerikā 

8) Modernās dejas attīstība 20.gadsimta 2.pusē (abstrakcionisms, avangards, 

postmodernisms) Laikmetīgās dejas raksturīgākās iezīmes 



9) Baleta attīstība Latvijā – no pirmsākumiem līdz 20.gs. 40.gadiem. Pirmie latviešu 

nacionālie baleti (nosaukums, komponists, baletmeistars) 

10) Balets Latvijā 20.gs. 2.pusē (izrādes, komponisti, baletmeistari, izpildītāji). Latvijas 

Nacionālais balets šodien (repertuārs horeogrāfi, izpildītāji) 

 

 

23. Akadēmiskās maģistra studiju programmas Mūzika, 

apakšnozares Muzikoloģija (specializācijas Mūzikas vēsture, Mūzikas teorija, Mūzikas 

socioloģija, Mūzikas filosofija, Mūzikas pedagoģija, Mūzikas psiholoģija, Mūzikas 

antropoloģija), Etnomuzikoloģija, Instrumentālā mūzika, Vokālā mūzika, 

Kompozīcija, Diriģēšana reflektantu  iestājpārbaudījumi: 

 

23.1. Kolokvijs par iecerēto maģistra darba tēmu un izvēlēto specializācijas jomu: 

 jāprezentē iecerētā maģistra darba izvērstu plānu (iesniedzams kopā ar uzņemšanas 

dokumentiem apjomā 1-2 lappuses), kas ietver arī iepazītās teorētiskās literatūras 

sarakstu, 

 jāraksturo iecerētās maģistra darba tēmas aktualitāte un problemātika izvēlētās 

apakšnozares un specializācijas virziena kontekstā. 

 

23.2. Svešvaloda (angļu, vācu vai franču): 

         Darbs ar specializētu tekstu svešvalodā – atbildes svešvalodā uz jautājumiem par tekstu, 

teksta rakstveida pārstāsts svešvalodā saviem vārdiem, u.c. (drīkst izmantot vārdnīcu), 

         Leksiski - gramatisks tests, 

         Saruna par iecerētā maģistra darba tēmu svešvalodā. 

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                    docents  Jānis Baltiņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


